
PATRIOODI  ÜLESKUTSE ! 

 

14. aprillil kl 18 avatakse Okupatsioonide muuseumis eesti kunstniku 

Jaanus Samma näitus „NSFW. Esimehe lugu”, mis esindas 2015. aastal 

Eestit 56. Veneetsia biennaalil. 

    Jaanus Samma näitus jutustab fiktiivse ooperi vormis loo edukast 

kolhoosiesimehest hüüdnimega Esimees. 

   Esimees oli Nõukogude Eestis elanud sõjaveteran, pereisa ja edukas 

kolhoosiesimees. Sõprade ja tuttavate seas Esimeheks kutsutud mees arreteeriti 

1964. aastal kahtlustatuna homoseksuaalses tegevuses ja heideti seejärel 

Eestimaa Kommunistlikust Parteist välja. Kaks aastat hiljem määrati talle 

sarnastel asjaoludel poolteist aastat vabadusekaotust parandusliku töö koloonias. 

Kaotanud oma ühiskondliku staatuse, pere, töö ja väärikuse, oli Esimees 

sunnitud kolima teise linna, kus ta sai tööd vaid lihttöölisena. Esimees suri aasta 

enne Eesti taasiseseisvumist ning homoseksuaalsuse dekriminaliseerimist 

oletatavasti sõjaväelasest meesprostituudi käe läbi. 

   Videotest, fotodest, ruumi-installatsioonist ja arhiivimaterjalidest koosnev 

näitus toob esile Nõukogude perioodi tagakiusamiste grotesksuse, kus riigivõim 

kontrollis ka inimeste intiimsfääri. TV eelreklaamis näidati “soojenduseks” või 

harju(ta)miseks võikaid pilte, kusjuures autoreid süüdistada nagu ei saaks-

tohiks. Võtame ühe pildi: alasti mees seisab seljaga-poolküljega vaataja poole ja 

tema ees on põlvili teine alasti mees, kes justnagu midagi seisva mehe 

suguelundite juures toimetaks. Edasine on minu rikutuse tasemel ... toimetaks, 

mudiks, masseeriks, hõõruks. imeks, lutsiks ... ja ei tea mida kõike veel teeks. 

Näituse kuraator on keegi Eugenio Viola. Videod on valminud koostöös 

režissöör Marko Raadiga.  

Jaanus Samma (1982) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat ja õpib 

hetkel Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes.  

2013. aastal võitis Jaanus Samma Köler Prize’i grand prix’ ja publikupreemia.  

 Näituse paneb üles ja kujundab Valge Kuup. 

 Näitusele on seatud vanusepiirang - ei ole soovitatav alla 18-aastastele. 

Näitus on avatud 15. aprillist 9. oktoobrini 2016.  

    Näitust Okupatsioonide muuseumis toetavad: Eesti Kultuurkapital, 

 Hasartmängumaksu Nõukogu, SA Unitas, Selver, Gurmee catering, Liviko, 

 SA Unitas, Eesti Filmiarhiiv. 

    Okupatsioonide muuseumi laienemise ja Vabamu –nimetuse detailse plaani 

võttis 2015. aastal vastu muuseumi nõukogu. Nõukokku kuuluvad Sylvia 



Kistler Thompson (nõukogu juht), Michael Keller (ase-esimees), Anne-Ly 

Reimaa, Ott Sarapuu ja Sten Tamkivi. 

   Vabamu plaani väljatöötamise juures on kaasa mõelnud prof Karsten 

Brüggemann, Sandra Vokk, Uku Lember, Ene Kõresaar, prof David 

Vseviov, Kirsti Jõesalu, Meelis Saueauk, Olaf Mertelsmann, Maarja 

Merivoo-Parro, Aivar Jürgenson, Sergei Metlev, Trivimi Velliste, Andrus 

Kõresaar, Kristi Liiva, Mart Kase, Helen Sildna, Mari-Liis Lill, Urmo 

Kübar, Birgit Rootsi, Kristi Jõeäär, Martin Rits jt. 

    Okupatsioonide muuseum on suurim eraannetusel loodud muuseum Eestis. 

Muuseumit haldab Sihtasutus Kistler-Ritso Eesti, mis saab iga-aastast 

tegevustoetust Kultuuriministeeriumist. Uuenenud ekspositsioon avatakse 

2018. aastal kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks. Kõikidel inimestel on 

võimalus kaasa lüüa ja toetada plaanide teostamist ka rahaliselt. Vabamu 

ühisrahastuse idee eestvedajad on Toomas Hendrik Ilves, Marina Kaljurand, 

Urmo Kübar, Eerik Marmei ja Taavet Hinrikus. 

   Kultuuriminister Indrek Saar (SDE) leidis hiljuti pärast sihtasutuse nõukogu 

esimehega kohtumist, et uuendused muuseumis võiks enam kohale meelitada 

alla 35-aastaseid külastajaid. Miks diskrimineeritakse ülejäänuid? Miks ei 

meelitata üle 35-aastaseid? Eriti olukorras, kus kolmandik rahvast elab täna 

vaesemalt-kehvemalt, kui nõukogude ajal ...  

    Ja küsiks alandlikult: miks ei arvestata zoofiilide vajadustega? 

     KÕIKE   EELPOOLTOODUT  ARVESSE   VÕTTES:   

        Head patrioodid! Jätke meelde isikute ja asutuste nimed, kelledel-milledel 

on otsene seos selles, et Okupatsioonide muuseumist saab Vabamu ja et on 

nähtud suurt vaeva, et õpetada inimesi toetama ning kaasa tundma 

homoseksuaalidele-pederastidele.  Lähme ja ütleme neile suur tänu tehtu eest! 

       Kutsun kõiki traditsioonilise seksuaalse suunitlusega patrioote, eriti 

tugevaid mehi, neljapäeval, 14. aprillil kell 18.00 Okupatsioonide muuseumisse 

näituse avamisele. Otsime üles kõik näituse korraldajad,- homoseksualistid – 

pederastid, nende toetajad ning kiidame neid verbaalselt ja kallistame neid 

tehtu eest füüsiliselt ja südamlikult nii kõvasti ja kaua, kui vähegi suudame!  

   Kallid patrioodid! Levitage seda üleskutset ja kogunege tänumeeles 14. aprillil 

kell 18.00 Okupatsioonide muuseumi oma püha kohust täitma!  

  Paljude patriootide nimel Heiki Kortspärn. 

12.04.2016. 


